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Directief   Ouderavond samen met het Gomarus 
 
Dit jaar willen we een 2e ouderavond organiseren (1e was 
in oktober) over een onderwerp dat ons (ouders en 
school) allemaal aangaat. We doen dat in samenwerking 
met het Gomarus, omdat dit een onderwerp is dat in 
belangrijkheid toeneemt richting de puberteit. Veel van 
onze schoolverlaters gaan naar het Gomaruscollege in 
Drachten of het Gomaruscollege in Groningen.  
Veel van onze ouders hebben ook kinderen van hetzelfde 
gezin op het Gomarus. 
 
Kinderen gaan steeds vroeger online en maken gebruik 
van allerlei communicatiemogelijkheden op internet. 
Denkt u nou niet: “Mijn kind is nog maar een kleuter en 
heeft nog geen mobiel”. Kinderen zijn steeds vroeger 
met internet bezig. Soms al voordat ze naar school gaan.  
We hebben een deskundige uitgenodigd die hier veel 
ervaring mee heeft, de voordelen maar ook de 
schaduwkanten kent.  Vandaar ook de titel. U bent van 
harte uitgenodigd. Dit keer dus niet op onze school maar 
in het nieuwe gebouw van het Gomarus.  
 
Over het hebben van een eigen mobiel: 
• “Iedereen in de klas heeft er al één, behalve ik.”  
• Wanneer begin je als ouders hier aan? 
• Hoe gaat de school hier mee om? Wel / niet? Op 

het plein, in de klas? 
• Contact hebben met elkaar via internet is zo leuk? Altijd?  
• Met internet kun je alles zoeken wat je maar wilt. Handig?  
• Je kunt gamespellen met onbekenden doen die spannend en uitdagend zijn. Leuk? 
• Weten ouders waar hun kinderen mee bezig zijn op hun mobiel, tablet of pc? 
• Mag je als ouders op de mobiel van hun kind kijken? 
• Weet je als ouders met wie je kind communiceert en wat hij op internet opzoekt? 
• Kennen ouders de symbooltaal die hun kind gebruikt? 
• Wat is de taak en de verwachting van ouders ten aanzien van de school? 
• De school gebruikt internet ook steeds meer al onderwijs-leermiddel. Voordeel? 
• Welke voorbeelden geven wij zelf aan de kinderen mee? Positief? 
 

BSO of Peuter-opvang op De Parel? 
Info 06-23732110 of met Marjan van der Wal 06-33342674 

 

TSO 18/19 
In verband met de vaste vrijwilligers: 

1. Gebruik maken van TSO met pleinwacht (+/- 5x per jaar)  =  €  20,- per gezin voor het hele cursusjaar.  
2. Gebruik maken van TSO zonder pleinwacht te hoeven doen = € 120,- per gezin voor het hele cursusjaar. 

 

Personalia 
Juf Pruis is vorige week geopereerd aan een 

kaakholteontsteking. Zij blijft naar verwachting tot de 
zomervakantie afwezig. 

Juf Van Minnen (groep 6) komt na de vakantie niet terug. Zij 
heeft een benoeming in Haulerwijk aanvaard.  

Juf De Heer (donderdag groep 2) heeft een grotere benoeming 
in Ureterp aanvaard, waar ze ook al een dag werkte. 

Juf Kloosterman uit Drachten komt als leerkracht in groep 2 
werken in de plaats van juf De Heer. Zij werkt 
momenteel aan de school in Dokkum. 

Meester Rozema is per 1 januari jl directeur in Heerenveen 
geworden. Momenteel werkt hij nog 1 dag als 
leerkracht op De Parel. Na de vakantie niet meer. 

Jarig in juni 
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Op 22 maart is er weer een open dag. 
Graag willen we op die dag kennismaken 
met nieuwe ouders die hun kind willen 
aanmelden op De Parel.  
Heeft u zelf nog een kleinte thuis of kent u 
mensen die over De Parel nadenken neem 
dan graag contact met de directie op. 
 
Voor onze eigen ouders maken we nog een 
lesbezoekrooster voor die ouders die graag 
eens een’ gewone’ les willen bijwonen.  

 
Jarig in februari 
Amber Dubois (2015) Vico Horselenberg (2014) 
Hanna Spriensma (2010) Luuk Kuurstra (2014) Timo-David van Rijn (2015) Mark Veenstra (2011) Eva Rademaker (2009) Jonathan 
Vroom (2014) Luuk Groenewoud (2012) Levi de Boer (2009) Harmke van der Meer (2007) Karlijn Bos (2014) Leonora Hilverda (2015) 
Marlies van Dijk (2009) Karsten Hoekstra (2009) Rinse Welfing (2013) Eise Bijlsma (2011) Yoshua Postmus (2011) Mirthe van der 
Velde (2011) Michael Leeverink (2007) Loïsa Winkel (2012) 

Jarig in maart 
Jacob Noordhuis (2007) Mercy Okonkwo (2011) Jayvanno Tromp (2010) Nathan Verkade (2008) 
Benjamin van Tiel (2010) Levi Zanting (2014) Noa Bijma (2007) Auke Bijlsma (2013) Daan de Calonne 
(2011) Hanna Krol (2009) Silke Mol (2012) Talitha van der Weij (2007) Wietske de Wolf (2014) Manoa 
van der Meulen (2010) Jasper Bijlsma (2011) Isaiah Jobben (2008) Kimberly de Jong (2010) Sybren 
Wedman (2011) Sjoerd de Jong (2009) Elise van der Wal (2012) Nadine Alons (2009) Stefan Koolhaas 
(2007) Eva van der Meulen (2012) Lucas Zeilstra (2011) Ramon Geertsma (2008) Marieke Bloem (2009) 
Eva Rozema (2008) Amanda Koolhaas (2009) 
 

Maandag 3 juni extra vrije dag! Voor uw agenda! 
In de mail van vorige week over de bouwplannen heeft Esther Buitenhuis uitgelegd dat we dit cursusjaar 
voor de zomervakantie nog niet gaan verhuizen. We hadden bij de vakantieplanning in overleg met de MR 
wel rekening gehouden met een eventuele verhuisdag. Omdat die dag nu niet nodig blijkt te zijn voor 
verhuizen, heeft de MR voorgesteld toch een extra vrije dag te geven. Daarvoor hebben we gekozen voor 
maandag 3 juni na het lange Hemelvaartweekend. Zo hebt u gelegenheid zowel met hemelvaart als met 
Pinksteren nog een lang weekend er op uit te trekken. 

 
Schoolreis 2019 groep 3 t/m 7 
Op DV woensdag 19 juni 2019 hopen we op schoolreis te gaan. Kosten € 27,- pp. U kunt nu alvast gaan 
sparen. 
 

Uit groep 1a juf Frankes en juf Bisschop ‘Dikkie Dik groep’  
Ta-tu-ta-tu, daar komt de ambulance aan! We werken over het thema gezondheid en hebben daarom een 
ziekenhuis in de klas. De kinderen spelen hier graag in en er zijn dus momenteel veel zieke kinderen in de 
huishoek. Ze moeten opeens allemaal naar het ziekenhuis en met hun recept gaan ze daarna door naar de 
Apotheek. Voor ons is het genieten als de kinderen dan goed in het spel zitten. Wat leren ze veel hiervan.  
David Visser is in de vakantie uit een boompje gevallen en kwam dus na de vakantie terug met gips om zijn 
arm. Zijn pols is gebroken. Hoewel dat natuurlijk heel lastig is, is dat toch ook wel stoer en hebben we dat 
ook kunnen naspelen in het Ziekenhuis.  
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Na elke vakantie hebben we altijd luizencontrole, vorige week zijn de 
Luizenmoeders ook weer geweest en we zijn helemaal luisvrij! Hidde 
en Daniël waren al even aan het wennen maar zitten vanaf deze 
week ook echt in onze klas. We zijn nu met 23 kinderen. Binnenkort 
komen er 2 meisjes wennen Annelie en Riva Mae. Nog meer vriendjes 
om mee te spelen! We hebben fijne gesprekken kunnen voeren 
tijdens de KijkSpreekAvond. Zelf was ik ook nog ziek dus Joke heeft 
maandag alleen met jullie gesproken. Het is fijn om informatie te 
kunnen delen en van jullie ook te horen hoe het thuis met jullie zoon 
of dochter gaat.  

Vorige week is juf Hennie de 
Jong begonnen als nieuwe 
Memmetaalsprekker. Zij geeft 
elke maandagmiddag in 
groepjes Fries. Ze past zich aan 
bij het thema wat we op dat 
moment hebben en leert de 
kinderen Friese woordjes, leest voor, zingt liedjes in het Fries. De 
kinderen zijn erg enthousiast! 
Vanaf donderdag beginnen we met ons nieuwe thema: lente! 
Volgende week dinsdag komt ook een nieuwe stagiarie. Iris Roeten zit 
op de PABO en heeft al in de bovenbouw stage gelopen. Ze komt op de 
dinsdagen bij ons in de klas.  Elke donderdag hebben we gym, wilt u 
ook eens op het rooster kijken of er een donderdag bij is dat u ons 
even kan helpen. Zonder hulp kunnen we niet gymmen! Denkt u ook 
om gemakkelijke kleding zodat uw kind zichzelf na de gymles weer aan 
kan kleden? 
De meeste kinderen hebben al een poos geleden een ritsdiploma 
gekregen. Nu delen we die heel graag uit, mocht uw kind nog niet zelf 
de rits vast kunnen maken, wilt u dat dan met uw kind gaan oefenen. 

Dat scheelt ons ook heel veel tijd als we naar buiten gaan 😉  

 
 

Uit groep 1b juf Sytsma en juf Bijker ‘Kikkergroep’    
Ons thema ziek zijn en alles wat er bij komt kijken, is een  prachtig onderwerp voor de kinderen. iedereen 
weet wat ziek zijn is. In alle hoeken zijn we druk in de weer met het thema.  
In de bouwhoek bouwen we een ziekenhuis de ambulance en de 
trauma helikopter mogen daar ook bij gebruikt worden.  De huishoek 
is veranderd in een ziekenhuis waar couveuses staan voor de baby's 
en die baby's moeten ook verzorgt worden. De veranderhoek is een 
dokterspraktijk met een wachtruimte. De dokter kan daar recepten 
uitschrijven. Daarnaast in de rekenhoek zit de apotheek. Daar kun je 
allerlei verband, pillen en drankjes kopen. In de pillenpotjes voor 
diverse kwalen moeten de kinderen pillen tellen en sorteren. Bij het 
poppenhuis zijn een zuster, een dokter en zieke mensen extra. We 
verbinden elkaar met echt verband en tellen hoeveel verband we om 
hebben. We knippen en plakken uit reclame folders gezonde dingen. 

Ik heb geleerd dat pizza erg gezond is want er zit groente op 😉. 
Sommige kinderen kunnen het toch niet laten om lekkere dingen op te 
plakken. We doen nog spelletjes over ziek zijn, kijken filmpjes, lezen 
boeken, praten er over en werken er over.  Ondertussen spelen we 
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ook nog binnen en buiten, leren we letters en cijfers, en gymen we op 
de donderdag. Genoeg te doen bij ons in de kikkergroep.  
Er zijn ook weer 2 nieuwe kinderen bij ons komen kijken, David van der 
Lei en Leonora Hilverda. Ze doen al lekker mee met ons. Welkom David 
en Leonora.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uit groep 1c/2a   juf van Breden en juf From ‘Jip en Janneke groep’ 
Wat waren we vorige week na de voorjaarsvakantie lekker uitgerust! We zijn weer met het thema 
gezondheid verder gegaan. Deze week ronden we het thema gezondheid af en gaan we met het thema 
lente bezig. Met het thema gezondheid zijn we heel leuk aan het spelen en leren geweest. We hebben voor 
Pompom uitgezocht wat hij moet doen om zo groot als Tim, de buurjongen, te worden. Goed is: gezond 
eten, sporten en bewegen, buiten spelen, na 4 weken hebben we deze dingen allemaal ontdekt en geleerd. 
We spelen in de huishoek met Pompom en Loeloe die ziek zijn, naar de speelhoek dus en daar is een dokter 
en een zuster. Zijn er pilletjes, pleisters of verband nodig dan kun je die in de apotheek (rekenhoek)  halen. 
In de lees/schrijfhoek hebben we kaartjes 
gemaakt voor zieke mensen.  Verder 
luisteren we heel goed naar de 
bijbelverhalen over Jezus, en langzamerhand 
komen we dan bij de verhalen over Pasen. 
Elke week leren we ook een lied over een 
bijbelverhaal, of van de liedlijst. 
Donderdagmiddag gaan we altijd gymmen, 
meestal kan de stagemeester helpen. Voor 2 
middagen zijn we nog hulp van vaders of 
moeders nodig, namelijk op 28 maart en op 
4 april. U kunt uw naam invullen op de lijst 
die bij de deur hangt.  
 

Uit groep 2b juf Koolhaas en juf Folkerts (Huisman) ‘Dierengroep’  

In de klas werken we druk met het thema gezondheid. Toen we het thema aftrapten hadden we een record 
aantal zieken van 10! Momenteel zijn de meeste kinderen weer beter gelukkig en loopt het thema ook ten 
einde. Na veel onderzoeken in ons ziekenhuis en fit-trainingen in de sportschool is het nu bijna tijd voor de 
lente. Komende maandag hopen we met dit onderwerp te starten.  
Naast de wisseling van thema hebben we momenteel ook een wisseling van juf. Juf Huisman is nog even 
afwezig en na juf Renkema neemt nu juf Folkerts de honneurs waar op de woensdag en donderdag.  
We hebben t/m cijfer 6 behandeld en beginnen binnenkort met de 7. Ook met de letters zijn we hard 
onderweg. Momenteel behandelen we de letters oo en aa. Dit zijn best lastige letters omdat ze lang zijn. 
Maar soms schrijf je maar één a of o en horen ze wel lang. Het doel momenteel is vooral dat de kinderen de 
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letters leren herkennen als een aa en oo en in een woord horen waar deze zitten. Dus ook als je maar één 
letter schrijft maar je hoort er twee, rekenen we het goed.  De Bijbelverhalen gaan over de gelijkenissen van 
de Here Jezus. Jezus had en heeft een boodschap voor ons doormiddel van deze verhalen. Voor kleuters is 
deze boodschap soms nog erg moeilijk toch hebben we er samen mooie gesprekken over. Bijvoorbeeld 
zoals afgelopen week, wie is je naaste?!  De schooldokter komt binnenkort op school maar als het goed is 
krijgt u daar thuis een uitnodiging voor. De lijsten hangen ook bij ons bij de klasdeur.  
De kijk spreek avonden zijn weer achter de rug. Bedankt allemaal voor de fijne en goede gesprekken die we 
mochten voeren! Dit was het weer voor deze keer. Wij spelen en leren weer verder. 
Hartelijke groeten van de kinderen en van juf Huisman en juf Koolhaas.  

 

 
Uit groep 3a   juf Lieffijn en juf Renkema (Huisman) (vr)  
 Tja, dan zit groep 3 zonder haar juffen. Beide juffen kunnen niet werken. Gelukkig zijn er invaljuffen en kan 
alles “gewoon” doorgaan. De vakantie zit er weer op en volgens sommige kinderen veeeelst te kort. We zijn 
met lezen bijna bij kern 8, jammer, want kern 7 is wel spannend met Pier en Aat. We krijgen flessenpost en 
we moeten dan oplossingen bedenken voor Pier en Aat, want die zijn af en toe zo niet zo slim en wij 
natuurlijk wel. We lezen heel wat af en leren woorden lezen met een d en dt achteraan. Ook samengestelde 
woorden komen voorbij zoals zeilboot of jaszak. Donderdagmiddag sluiten we kern 7 af met een 
piratenfeest.  We doen dan 
gezellige spelletjes dat past bij 
piraten en we zijn natuurlijk wel 
benieuwd of Pier en Aat op 
school komen. Met rekenen zijn 
we begonnen met blok 5, we 
leren min en plussommen, maar 
ook sommen met geld en meten 
komen voorbij. Ook oefenen we 
met splitssommen. We zitten 
niet stil en werken soms zo hard 
dat ons puntje van ons tong erbij 
uit komt. Met de Bijbelverhalen 
zijn we bij het volk Israël dat in 
de woestijn leeft en bijna in het 
beloofde land is. Elke week leren 
we een lied/psalm en we mogen 
ook nog elke week geld 
meenemen voor de zending. Tot 
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zover maar weer. We doen de groetjes aan juf Lieffijn en juf Huisman en hopen u allebei snel weer te zien. 
Toedeledokie piraatjes!   

 

Uit groep 3b   juf van Santen en juf Kroes 
Tijdens een van de laatste letters die we leerden aten we een 
lekker gebakken eitje, een feest om zo nieuwe letters te 
mogen leren. In groep 3 hebben we ondertussen alle letters 
gehad, dat hebben we afgesloten met een high tea met 
allerlei lekkers. We zijn we al bijna weer bij een nieuwe kern 
beland. We oefenen deze kern vooral met het begrijpen van 
wat we lezen.  Ook lezen we extra om maar zoveel mogelijk 
leeskilometers te maken en zo ons leestempo iets omhoog te 
krijgen. Leest u thuis ook met de kinderen? In de bibliotheek 
zijn heel veel leuke boeken te vinden en het is voor de 
kinderen nog gratis ook! Op school hebben we ook allemaal 
nieuwe boeken gekregen die heel binnenkort in de leeskasten in de klas te vinden zijn. Zo hopen we de 
kinderen weer extra enthousiast te krijgen! Misschien heeft u er thuis al iets over gehoord en bent u 
nieuwsgierig geworden naar de raadsels die de kinderen iedere dag mee krijgen. We noemen het 'Grej Of 
The Day' oftewel ding van de dag. Het is een manier om kinderen enthousiast te krijgen voor kennis. Op 
school krijgen ze een omschrijving of raadsel, thuis gaan ze op onderzoek uit naar het antwoord. De 
volgende dag hebben we een kort lesje van 5 a 10 minuten over het onderwerp met leuke weetjes. De 
kinderen kunnen ondertussen aantekeningen maken in hun schriftje. Thuis kunnen ze die leuke weetjes 
weer doorvertellen. De kinderen zijn erg enthousiast en wanneer ze 's ochtends de klas binnenkomen willen 
ze graag eerst even het antwoord op het raadsel vertellen, heel leuk om te zien! Op ons prikbord kunt u alle 
onderwerpen vinden die we tot nog toe hebben behandeld. De bijbelverhalen gaan over het volk Israel dat 
op weg is naar het beloofde land. Een terugkerend thema is dat het volk Israel weinig of geen vertrouwen 
heeft in God. Ondanks dat ze steeds weer zondigen, blijft God voor hen zorgen. Wat mogen we hierin al 
Gods liefde voor de mens proeven!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit groep 4a  juf Roorda en juf Sierksma (ma) 

Hallo allemaal, 
Het is alweer een week geleden dat het voorjaarsvakantie was. We hebben al vele verhalen gehoord van 
wat iedereen heeft gedaan en meegemaakt in de vakantie. Voor de vakantie zijn de rapporten online gezet. 
Wat hebben we harde werkers in de klas, iedereen doet goed zijn best! 
Deze week zijn we weer veel aan het afronden. Van taal hebben we de toetsen van blok 4 nu gehad en gaan 
we beginnen in blok 5. In dit blok gaan we leren over zinsindelingen: Zinnen beginnen met een hoofdletter, 
eindigen met een punt en hebben een werkwoord. Ook leren we aan het begin van het blok altijd 20 nieuwe 
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woorden. Met spelling zijn we nu de dictees aan het maken. We oefenen nu ook elke dag met een 5 
woordendictee om alle woorden uit vorige blokken beter te onthouden. Want inmiddels hebben we al 16 
woordpakketten geleerd. We oefenen om te ontdekken in welk woordpakket bepaalde woorden horen. 
Bijvoorbeeld schrijfblok, dat is een samenstelling én begint met schr-. Dus dit woord past zelfs in twee 
woordpakketten. Deze week wordt een feestelijke week want juf Roorda is 2 maart jarig geweest en dat 
gaan we komende woensdag met elkaar vieren. Juf neemt natuurlijk een traktatie mee en wij gaan samen 
na de fruitpauze spelletjes doen in de klas. Als kinderen het leuk vinden mogen ze verkleed naar school. Op 
de foto’s krijgen de kinderen een muziekles en een dramales van meester Rinsma.  

 
 
Uit groep 4b  juf Van der Sluis en juf Sierksma (wo) 

De rapporten zijn mee naar huis, we hebben genoten van de vakantie en de Kijk- Sreekavonden zitten er 
alweer op. Prachtige creaties zijn er gemaakt met het afgeronde MI-project, zoals deze mooie vogel van 
Kapla. De rapporten vielen deze keer vlak voor de vakantie en zo hadden we de laatste dag lekker tijd voor 
een chilldag, ontspannen in een onesie, of andere makkelijke kleding, met de opdracht spelletjes mee te 
nemen voor de middag. Op de vraag wat ze wilden doen met gym, antwoorden ze in koor: 
KUSSENGEVECHT!! Haha, nou dat vond ik prima, dus: een kussen mee. Wauw wat was dat een feest! 
Kinderen bekaf, maar zo genoten.. Na de vakantie zijn de lessen weer 
gestart en hebben we Julian welkom geheten in groep 4b. Hij was al 
even wezen kennismaken en voelt zich al een beetje thuis, dat is fijn. 
We hebben ook wat nieuws.. We 
doen proefjes in de klas, als kleine 
Einsteintjes, zo leerden we al van de 
dichtheid van water d.m.v. een 
drijvend ei, weten we hoe een gat in 
je hand er letterlijk uitziet.. en 
hoorden we een kerkklok met 
behulp van een touwtje en een lepel. 
De leerlingen zijn zo enthousiast, 
hier gaan we nog even mee door. 
Donderdag gaan we ook aan de slag 
met techniek. Het ontdekken van 
mogelijkheden vinden ze fantastisch 
en juf geniet van de verwondering 

en doet de boodschappen.😉 
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Uit groep 5a juf van ‘t Zet 

 

Uit groep 5b/6a   meester den Otter en juf Rozema (vrij) 

De laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie vierde juf Rozema haar verjaardag. Het was een hele leuke dag. 
Een aantal kinderen deden toneelstukje. Er was ook een toneelstukje waarin ze juf nadeden. Erg 
herkenbaar. Leuk dat dat allemaal zo kan. De kinderen hebben haar als cadeau 2 pakketten gegeven met 
iets lekkers voor laat op de avond. Vorige week zijn we gestart met een volgend project van M.I. 
aardrijkskunde. Het thema is Noord Nederland. De organisatie doen we dit keer iets anders. De 
verschillende te maken onderwerpen hebben we verdeeld over de drie lokalen. In ons lokaal wordt gewerkt 
aan de thema’s: Waddenzee, Friese meren en aardgasveld. Misschien heeft uw kind er al over gehad dat ze 
naar een ander lokaal moest. Dan weet u de reden. De spreekbeurten van groep 6 zijn voorbij. Ieder heeft 
een beurt gehad. We schakelen nu over naar de boekbesprekingen van groep 5. Juf Rozema heeft aan de 
hand van een stappenplan afgelopen vrijdag uitgelegd hoe de kinderen dat het beste kunnen doen. 
Ik zal dit stappenplan deze week  op www.digimeester5en6.yurls.net zetten en ook het rooster wie wanneer 
aan de beurt is. Zo kunt u het hier altijd terugvinden. Maandag 18 maart is er weer een 
geschiedenisoverhoring. We hebben de periode van Karel de Grote afgesloten en daarover vindt de 
overhoring plaats. Ook deze overhoring kunt u vinden op www.digimeester5en6.yurls.net. We gaan nu 
beginnen bij geschiedenis met de periode van de Noormannen/Vikingen. 
Tot zover deze keer. 

 
Uit Groep 6b juf Dijkstra en juf Folkerts (ma)  

Tijd voor een nieuwe verhaaltje voor De Parelpost. Sinds de vorige Parelpost zijn we druk geweest met het 
opstarten van een nieuwe leerperiode in groep 6B. We zijn bij rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling 
weer opnieuw verdeeld in instructiegroepen. Juf heeft bekeken wie nog wat extra uitleg bij een vak moet 
krijgen, wie met verschillende apps extra kan oefenen op de IPad of wie extra werk krijgt naast het 
basiswerk. Zo gaan we weer aan de slag, ieder op z’n eigen niveau en ieder naar zijn of haar eigen kunnen. 
We hebben op school en per klas ook nieuwe leesboeken gekregen. Erg leuk! Zo heeft elke klas weer een 
kast vol nieuwe leesboeken om gemotiveerd weer veel leeskilometers te maken.  Om bij het lezen te 
blijven: we zijn ook gestart met een nieuwe blok niveaulezen. Hier kunnen we nog steeds wel extra hulp van 
ouders of grootouders bij gebruiken. Dus heeft u zin om een groepje van 3 á 4 kinderen verder te helpen in 
hun leesontwikkeling? Geef u dan op! Elke donderdagochtend van 08.45-09.15 uur, om 08.30 uur staat de 
koffie en de thee klaar. Met crea en met MI aardrijskunde werken we groep doorbrekend in de 5/6 bouw. 
Met crea zijn we bezig met verschillende onderwerpen: reliëf ontwerpen, collage met tijdschrift foto’s 
samenstellen op basis van surrealisme, schilderij van Rembrandt maken en we experimenteren met gips en 
klei. Het aardrijkskunde MI onderwerp is een thema van groep 6 met de naam ‘Noord-Nederland’. We 
zoomen in op de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. De klas is verdeeld 10 groepjes. 
Ieder groepje gaat aan de slag met één onderwerp. Per groepje maken de kinderen een informatieposter en 
een maquette van het onderwerp. De onderwerpen zijn: het boerenbedrijf (veeteelt en akkerbouw), het 
gasveld, de Waddenzee, een terp, de Friese meren, de polder, de Oostvaardersplassen en de 
Elfstedentocht. Groeten uit 6B! Juf Dijkstra en juf Folkers 
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Uit groep 7a Juf Rose en juf Baron (ma)  

We zijn weer volop begonnen na de vakantie. Voor de 
vakantie hebben we MI over Zuid-Oost Azië afgerond. De 
komende weken gaan we bezig met MI Natuur. We gaan ons 
dan verdiepen over de ruimte. 
Een prachtig onderwerp waarin we Gods grootheid mogen 
zien. We mogen terugzien twee mooie spreekavonden, waar 
we met u als ouders de voortgang en het welzijn van de 
kinderen hebben morgen spreken. Met de bijbellessen 
verdiepen we ons in het Nieuwe Testament. Dit kan gaan 
over personen, maar ook over onderwerpen. Deze week staat 
bijvoorbeeld de Bergrede centraal. Volgende week gaan we 
bezig met biddag. We gaan nog een paar keer naar de 
verkeerstuin voordat in mei het praktisch verkeersexamen 
plaats vindt. Op 4 april hebben we het theoretisch 
verkeersexamen. Daar gaan we de komende weken nog even 
goed voor oefenen. Vorige week kregen we heel veel nieuwe 
boeken voor de klassebibliotheek. De kinderen zijn erg 
enthousiast. Zodra de boeken genummerd zijn, mogen ze ook 
mee naar huis om gelezen te worden. 
Tot slot nog het huiswerk voor de komende weken: 
LW: 8 maart les 18, 15 maart les 39, 22 maart les 19. 
Topo: 7 maart Noord-Amerika; 21 maart het Caribisch gebied 

 
 
 
 
 
Uit groep 7b/8a meester Zomer  
Zo de CITO toetsen zitten er op. De rapporten zijn mee en de adviezen voor het VO zijn bekend. Nu kunnen 
we met groep 8 langzamerhand richting de musical toe gaan werken. Welke het wordt is al bekend en we 
hebben er superveel zin in! We gaan nu op dinsdagmiddag de muziek oefenen en op vrijdagmiddag gaan we 
het acteren oefenen. De kinderen hebben 
allemaal briefjes meegekregen waarop ze 
kunnen aangeven welke rol ze graag willen. 
De audities vinden volgende week vrijdag 
plaats.. Spannend!Op deze briefjes kunnen 
de ouders opgeven waarbij ze kunnen 
helpen. Deze hulp is hard nodig dus geef je 
op! 
In de afgelopen periode hebben we op de 
donderdag en vrijdag juf Steenbergen in de 
klas gehad en die blijft ongeveer tot de 
meivakantie. Een juf die in het eerste jaar 
van de PABO zit en zichzelf bij ons verder wil 
ontwikkelen. Na de meivakantie krijgen we 
een meester stagiaire. 
Op school zijn we veel bezig met het werken 
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aan onze eigen leerdoelen. Doordat Snappet alle resultaten bijhoudt van de kinderen kunnen we heel 
gericht aan de gang met leerdoelen die passen bij de leerbehoeften van de kinderen. Hierdoor kunnen 
beide groepen, zowel groep 7 als 8 zich individueel verder ontwikkelen richting de eindtoets of de CITO’s 
aan het einde van het jaar.  
En natuurlijk wilden we jullie deze prachtige foto niet ontnemen... Tot een volgende keer! 

 
Uit Groep 8b meester Venema en juf Baron (di) 

De kinderen hebben er lang naar uitgekeken en donderdag is het dan eindelijk gebeurd. We zijn begonnen 
met de afscheidsmusical van groep 8!! De titel houden we nog even geheim, maar het is een leuke en 
grappige musical met veel leuke rollen. In de komende week mogen de kinderen kiezen welke rol ze graag 
willen spelen; volgende week zijn de audities…spannend! Noteer vast 4 juli in uw agenda, want dan wordt 
de musical voor alle belangstellenden opgevoerd.  
Het thema Azië – Oceanië is voor de voorjaarsvakantie afgesloten met een vakantiebeurs. De kinderen 
hebben in 6 groepjes een land uit Azië of Oceanië gepresenteerd en iets laten zien/ proeven van de cultuur, 
gebruiken, kleding of lekkernijen  uit het betreffende land. Het was een leuk en interessant thema, mooi 
ook dat er zoveel spullen meegebracht zijn, daardoor kwamen we helemaal in de sfeer! 
De komende weken werken we aan een natuurthema over sterren en planeten.  
We hebben op de vrijdagen 2 stagiaires in de klas, juf Veenstra en meester Vries. Zij zitten in het 1e jaar van 
de pabo in Zwolle. Een deel van hun opleiding (ma en di) krijgen ze les op de VIAA, de andere helft wordt 
ingevuld met stage. Hierdoor kunnen ze meteen toepassen wat ze op school leren en vooral de praktijk van 
het juf of meester zijn bij ons op school ervaren.  We vinden het erg leuk dat ze bij ons in de klas zijn en dat 
we op deze manier bij kunnen dragen in hun ontwikkeling en meewerken aan de toekomst van Christelijk 
onderwijs.  
De kinderen hebben het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs gekregen en dit is met ouders 
besproken. Ondanks dat de kinderen het advies gekregen hebben werken we nog hard om de kinderen 
klaar te maken voor het VO. We geven instructie op nieuwe doelen voor rekenen, spelling en taal en daar 
wordt dan op geoefend. Ook weten de kinderen n.a.v. de Cito toetsen in januari waar zij zich nog in kunnen 
ontwikkelen, dit doen ze d.m.v. extra oefeningen op snappet, internet of d.m.v. verlengde instructie.  

 


